Освітня програма «Середня освіта (Історія)»
зі спеціальності № 014 Середня освіта (історія)
Повна назва
вищого
навчального
закладу та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та
обсяг освітньої
програми
Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и)
викладання
Термін дії освітньої
програми

1 – Загальна інформація
Чернівецький національний університет ім. Юрія
Федьковича
Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Другий вищий рівень освіти
Магістр середньої освіти (історія)
Середня освіта (історія)
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1.4 роки
Наказ МОН № 1503л від 01.12.2016 р.
НРК України – 8 рівень, FQ-ENEA – другий цикл, EQFLLL – 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра
Українська
Термін дії до 01.07.2022 р.
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми
та їх логічна послідовність

2.1.

Перелік компонент ОП

Код н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
1

2
Обов’язкові компоненти ОП

Кількість
кредитів

3

ОК 1.

Професійне та особистісне становлення
90/3
вчителя ЗНЗ
ОК 2. Інноваційні технології навчання у сучасній
90/3
школі
ОК 3. Технології викладання історичних дисциплін у
180/6
ЗНЗ
ОК 4. Методика вивчення дискусійних проблем
120/4
історії в ЗНЗ
ОК 5. Історія світових цивілізацій
150/5
ОК 6. Основи наукових досліджень
150/5
ОК 7. Духовно-етичні вчення в історії світових
150/5
цивілізацій
ОК 8. Політичне життя в Україні в умовах
120/4
незалежності
ОК 9. Охорона праці в галузі
120/4
ОК 10. Охорона та збереження культурної спадщини
120/4
в Україні: проблеми та перспективи
ОК 11. Теорія стадійного розвитку людського
120/4
суспільства в 19-20 ст.
Педагогічна практика
360/12
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
1770/59
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (вибір ВНЗ)
ВБ 1.1. Соціальна педагогіка
/Основи інклюзивної освіти
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Інтерактивні технології у науковій діяльності
/Сучасна освітня ситуація і ефективне
навчання лідерству в сучасній вищій школі
ВБ 2.2. Гурткова робота в школі /Педагогічний

Форма
підсумк
.
контрол
ю
4

залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен

90/3

залік

150/5

залік

120/4

залік
2

менеджмент
ВБ 2.3. Соціальні конфлікти в Україні: історія і
сучасність
/ Генеза та розвиток соціалістичних ідей
/ Розвиток науки доби античності та
середньовіччя
ВБ 2.4. Війна в історії людства: цивілізаційний вимір
/Повсякденне життя давніх греків та римлян
ВБ 2.5. Історія інакодумства в СРСР /Історія Молдавії
в Новий та Новітній час
ВБ 2.6. Усна історія: методологія та методи
дослідження/ Війна і соціум в середньовічній
Європі
Державна атестація –180 /6
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90/3

залік

90/3

залік

90/3

залік

120/4

залік

750/25
2700/90
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 014 «Середня освіта
(Історія)» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр середньої освіти (історія).
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
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